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Banksy



Banksy - R 1246/2021-5

Banksy egy brit graffitiművész, politikai aktivista és festő, kinek 
személyazonossága jórészt ismeretlen. Szatirikus utcai művészete és 
felforgató epigrammái a fekete humort keverik a graffitivel, jellegzetes 
stencilezett technikával. Politikai és társadalmi mondanivalójú művészi 
kommentárjai a világ különböző városainak utcáit, falait, hídjait díszítik.



A védjegy

• Festékszóróval fújt falikép
• Bárki által letölthető magas felbontásban 

elérhető (de nem kereskedelmi célból)
• ‘copyright is for losers’ 
• Banksy eddig senki ellen nem lépett fel 

szerzői jogi alapon



Full Colour Black Limited törlési kérelme

célja az volt, hogy 
megakadályozza a 

már általa 
engedélyezett mű 

folyamatos 
használatát

lajstromozás célja 
a szerzői jog 

rendelkezéseinek 
megkerülése 

lajstromozás célja 
az amerikai 
védjegyjog 

rendelkezéseinek 
megkerülése

Álláspontja szerint a 
bejelentés 
rosszhiszemű volt!



Háttérinformációk
Időpont Az eljárás szempontjából releváns információk

2010-2011 Weboldali kivonatok: „Minden kép kizárólag személyes szórakoztatás céljából letölthető, 
köszönöm. A Banksy nem támogatja az üdvözlőkártyák, bögrék, pólók, fotóvásznak stb. 
értékesítését, és nem is profitál abból. ...", "Banksy nem készít üdvözlőkártyákat vagy 
nyomtat fotóvásznakat....Kérlek, tölts le bármit erről az oldalról, és készítsd el a sajátodat 
(csak nem kereskedelmi célokra, köszönöm)" és "Banksy soha nem készített 
üdvözlőkártyákat, bögréket vagy fotóvásznakat a munkáiból"

2018 Védjegy benyújtása – soha nem forgalmazott vagy értékesített semmilyen árut vagy 
szolgáltatást a vitatott uniós védjegy alatt

2019 október Másik védjegytörlési eljárás folyamatban  Banksy nyitott egy online áruházat (és volt 
egy fizikai boltja, de az nem volt megnyitva a nyilvánosság előtt), de saját szavai szerint, 
nem próbált a kereskedelmi piacból részesedést kihasítani az árujának értékesítésével, 
csupán a védjegy használati kötelezettségét próbálta teljesíteni és elkerülje az uniós jog 
szerinti, a megjelölés használat hiányának következményét. 



EUIPO I. fokú döntés
• Banksy-nek az uniós védjegy bejelentésének időpontjában - ami a figyelembe 

veendő releváns időszak - nem állt szándékában az uniós védjegyet a 
vitatott áruk és szolgáltatások vonatkozásában használni.

• A megjelölést csak a 33 843C. sz. korábbi törlési kérelem benyújtását követően 
kezdte használni, és csak egy hónappal a törlési kérelem benyújtása előtt.

• Ezen túlmenően az említett használat idején Banksy és képviselője 
kijelentette, hogy a használat célja kizárólag a használat hiányának 
következményeire vonatkozó uniós jogszabályok megkerülése volt egy 
védjegyvitával kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy nem az volt a szándéka, hogy a 
védjegyet védjegyként használja áruk forgalmazására vagy bármilyen szolgáltatás 
nyújtására, hanem kizárólag a jogszabályok megkerülése. 

ROSSZHISZEMŰ



A 5th BoA általános megállapításai
• Szerzői jog által védett mű lehet védjegyoltalom tárgya (akkor is, ha már lejárt a szerzői jogi 

oltalom)
• A védjegybejelentés a védjegy használatára irányuló szándék nélkül benyújtott 

védjegybejelentés a lajstromozással érintett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, 
rosszhiszeműnek minősül, ha 

• a bejelentő szándéka, hogy a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes módon használja a védjegye, vagy
• kizárólagos jogot szerezzen a védjegyoltalom céljától eltérő célokra, amelyek nem tartoznak a védjegy funkciói 

közé.
• A védjegyjogosultnak a bejelentés napján nem kell tudnia, hogy mikor kezdi meg 

védjegyének használatát. Erre a célra az 5 éves türelmi idő áll rendelkezésére.
• Az a körülmények, hogy a mű nyilvánosságra hozatala lehetővé teszi annak másolását és 

felhasználását bizonyos körülmények között, valamint az a tény, hogy az internete harmadik felek 
azt különböző termékeken felhasználják, nem utal a bejelentő vádjegyhasználati szándék 
hiányára.

• Banksy csak a nem kereskedelmi célú használatot engedélyezte harmadik személyek 
számára. Egyes harmadik felek kereskedelmi céllal használhatták a védjegyet, de az ilyen 
használatot nehéz az interneten megtiltani.

• A szerzői jog jogosultja visszavonhatja a mű felhasználására vonatkozó engedélyét, és ezt akár a 
védjegyoltalom megszerzése útján is megtehető, amint a művet védjegyként lajstromozták.



A 5th BoA az üggyel kapcsolatos megállapításai
• Nem lehet arra következtetni, hogy az EUTM jogosultjának az érintett időpontban 

soha nem állt szándékában a vitatott védjegy használata, még akkor sem, ha a 
vitatott védjegy használatát egy későbbi időpontban engedélyezte.

• Banksy csak a nem kereskedelmi célú használatot engedélyezte harmadik 
személyek számára. Egyes harmadik felek kereskedelmi céllal használhatták a védjegyet, 
de az ilyen használatot nehéz az interneten megtiltani.

• Az a tény, hogy Banksy névtelen akar maradni, nem vezethet a rosszhiszeműség 
megállapításához, és az, hogy a védjegyoltalmat választotta művei számára (mint 
alkotásainak talán hatékonyabb védelmét), nem bizonyítja, hogy a védjegy bejelentésekor 
nem volt hajlandó használni a védjegyet.

• Banksy szabadon kifejtheti véleményét és álláspontját, amikor pl. kijelenti, hogy "a 
szerzői jog a veszteseké" - és ez semmiképpen sem utal rosszhiszeműségre.



Ardagh Metal ügy 
(T-668/19.)

egy hangvédjegy elutasításának 
tanulságai 



A hangvédjegy

EUTM 01791247

A lajstromoztatni kívánt védjegy egy olyan hangmegjelölés, amely 
arra a hangra emlékeztet, ami egy italdoboz kinyitásakor 
keletkezik, amelyet körülbelül egy másodpercnyi csend, majd 
körülbelül kilenc másodpercnyi pezsgés követ

Védjegybejelentés: 6, 29, 30, 32, 33 áruosztályok.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017912475


EUIPO 
A bejelentő érvei:

• A hangot a folyadékban lévő nitrogéntartályhoz kapcsolódik.
• Több elbíráló is meghallgatta a hangot, de nem tudták megállapítani, hogy az bármennyire is köze lenne 

nitrogéntartályhoz. Egyszerű hangot hallanak mind.
• A piacon használt egyéb  pezsgő hangok teljesen másképp hangzanak.

• Az EUIPO szerint: "Van-e bármilyen csekély különbség e gyártó és a versenytársak termékei között? ", de: "Az itt 
tesztelendő jel jelentősen eltér az iparági szabványtól?"

• A bizsergő hang kissé tovább tarthat (a nitrogénkapszula miatt), de nem sokban különbözik a kinyitott dobozok 
hangjától.

• A fogyasztói figyelem az átlagosnál jóval magasabb.
• „A bejelentő ezt nem gondolhatja komolyan. Szénsavas üdítőkről beszélünk, olcsó tömegtermékekről, amelyeket 

szinte minden fogyasztó naponta megiszik.”
• A hang védhetőségére vonatkozó követelmények nem lehetnek magasabbak, mint a 

védjegyek egyéb formái esetében.
• az érintett közönség felfogása nem feltétlenül ugyanaz a hangok esetében, mint egy szó- vagy ábrás védjegy esetében

• Minimális megkülönböztető képesség elegendő.
• Míg ezeket a szó- vagy ábrás védjegyeket az érintett közönség általában közvetlenül eredetmegjelölő jelekként 

érzékeli, nem feltétlenül ugyanúgy, mint a szó- vagy ábrás védjegyeket. 
• Más italgyártók is összehasonlítható, de a megjelöléstől eltérő hangokat 

produkálhatnak.
• Ez nem tárgya a vizsgálatnak, hogy más italgyártók milyen hangokat/zajokat állítanak elő. Az oltalmazhatóság 

vizsgálatakor ezt nem lehet értékelni.



EUIPO további megállapításai
• Az a tény, hogy az italban lévő nitrogénkapszulának 

köszönhetően ez a zaj extra hosszú ideig tart, az átlagos 
gyanútlan fogyasztó nem veszi észre, vagy ha már észreveszi, 
nem közvetít számára semmit az  áruk kereskedelmi eredetéről.

• Az italok pezsgő hangjának nincsen megkülönböztető képessége, 
mert a fogyasztók ilyen hangot várnak, amikor buborékos ital 
dobozát kinyitják.

Elutasítás



A fellebbezés
• Nem vette figyelembe a nyitóhang és a szokatlanul hosszú pezsgő hang (9 másodperc) közötti időszünet 

meglepő és váratlan hatását. Erre a két jellemzőre emlékszik a fogyasztó.

• A hang nem felel meg semmilyen hangnak, amely a szokásos szénsavas italos dobozok kinyitásakor keletkezik. A 
kérelmező ugyanis jelentős műszaki erőfeszítéseket tett a bejelentett megjelölés előállítása 
érdekében - például egy olyan gázzal töltött tartály átalakításával, amely az italos doboz felnyitása során ezt a 
gázt a folyadékba engedi. 

• Egy előre meghatározott pozíció és a tartály megfelelő kialakítása révén ez a hangsorozat célzottan beállítható. 
Jelen esetben a hangot úgy alakították ki vagy módosították, hogy az italos doboz jellegzetes kinyitása 
után hosszabb szünetet (rövid sziszegő hang) tartson. Csak e szünet után kezdődik a pezsgő hang, amely 
aztán nagyon sokáig tart.

• A hangmérnökök szerepe az ételakusztikában: a kukoricapehely különösen ropogósnak és tűnik, mivel a 
fogyasztók így ítélik meg a kukoricapehely minőségét.

• Jelen esetben egy italos doboz esetében az ember csak a hallásra hagyatkozhat az élelmiszer minőségének 
megítélésében. Most éppen a szünet az, ami meglepő hatást vált ki a fogyasztóból. A rögtöni pezsgés 
hiánya csalódást okoz, és az állott ital negatív benyomását kelti. A pezsgés, amely a szünet után kezdődik, majd 
annál hangosabbá válik és tovább tart, azután a frissesség ellentétes és így meglepő hatását kelti. 



EUIPO II. fok megállapításai
• Különböző védjegykategóriák mindegyikét az érintett 

vásárlóközönség nem feltétlenül egyformán érzékeli, és 
hogy ezért bizonyos kategóriákban nehezebb lehet bizonyítani a 
védjegyek megkülönböztető képességét 

• A fogyasztó általában árujelzőnek a szó vagy ábrás 
megjelölést tekinti, alapvetően ehhez szokott hozzá

• Bontatlan italcsomagolások és a csomagolt italok 
• főszabály szerint nem bocsátanak ki hangot.
• csak a felnyitást követően, tehát főszabály szerint csak a 

megvásárlásukat követően bocsátanak ki hangot



EUIPO II. fok megállapításai
• a fogyasztók megalapozott vásárlási döntése 
• megismételjék a vásárlást /szolgáltatás 

igénybevételét
• Ha azonban a zaj csak akkor hallható, amikor a 

szóban forgó terméket fogyasztják, akkor az nem 
irányíthatja a fogyasztót a vásárlási döntésében

A brandek célja

• olyan rezonanciával vagy felismerési 
értékkel kell rendelkeznie, amely lehetővé 
teszi a megszólított fogyasztók számára, hogy 
a hangot származásjelzésnek tekintsék

• Jelentősen el kell térni a szokásos hangoktól

Hangvédjegy



EUIPO II. fok döntés
Az érintett fogyasztók a bejelentett 
hangvédjegyet nem származásjelzésnek, 
hanem az igényelt áruk funkcionális 
elemének fogják tekinteni.
(a szénsavas tejtermékek már jellemzőek az 
ázsiai piacon és megjelentek Európában is)

A hang szükségszerűen egy adott 
műszaki megoldás velejárója 
(megjegyzés: az elutasítás csak a 
megkülönböztető képesség 
hiányára vonatkozik)



Törvényszék (T-668/19)
• Egyedül a védjegy észlelése révén képesnek kell lennie arra – anélkül, hogy azt más olyan elemekkel kombinálná, mint például a 

szó- vagy ábrás elemek –, hogy e kereskedelmi származásra asszociáljon

• A térbeli védjegyekre vonatkozó gyakorlat nem alkalmazható: itt nincsen forma, így ezt tévesen alkalmazta az EUIPO

• A bejelentett védjegyet alkotó hangmegjelölés közvetlen kapcsolatban áll az érintett árukkal, és szorosan kapcsolódik ezen áruk 

használatához.  érintett közönség a szóban forgó áruk funkcionális elemeként fogja fel, mivel a pezsgés hangja az említett áruk 

jellemzőjének jelzése, nem pedig kereskedelmi származásuk jelölése  nincsen megkülönböztető képesség

• Az italdobozok kinyitásakor keletkező hangot a szóban forgó áruk típusára tekintettel tisztán műszaki és funkcionális elemnek kell tekinteni, 

mivel a doboz vagy az üveg kinyitása az italok elfogyasztásához elengedhetetlen műszaki megoldáshoz szorosan kapcsolódik, függetlenül 

attól, hogy e termékek tartalmaznak-e szénsavat, vagy sem.  így nem tekintenek rá származás megjelölésnek

• A buborékok pezsgésének a hangját az érintett közönség egyből italokra való utalásként fogja majd fel.

• A felperes állításával ellentétben tehát a hangelemek és a csendelem kombinációja szerkezetét tekintve nem szokatlan.



Konklúzió

1. A hangvédjegyek lajstromozása nem egyszerű, mert a 
gyakorlat szerint a fogyasztók árujelzőnek elsősorban a 
szó és ábrás megjelöléseket tekintik;

2. Valamelyest mégiscsak magasabb megkülönböztetési szintet 
várnak el.

3. Formálódó gyakorlat.



Apfelzügle ügy
C-256/21



Apfelzügle

• ‚Apfelzügle’ Európai Uniós védjegy (016809659)
• 35: Áruk összeállítása az élelmiszerek és élvezeti cikkek területéről, különösen biobolt

működtetése, amely regionális, kézzel előállított élelmiszereket és/vagy italokat 
forgalmaz.

• 41: Szórakoztatás; Kulturális tevékenységek; Tájékoztató rendezvények szervezés és 
lebonyolítása parasztgazdasággal kapcsolatban.

• 43: Étel és ital rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó szolgáltatások Ideiglenes 
szállásadás; Étterem üzemeltetése; Vendéglátás.

• Az „Apfelzügle” kifejezés az alma betakarítására szolgáló vontatmányt jelöli, amely több, 
traktor által vontatott pótkocsiból áll (sváb dialektus).



Bodman-Ludwigshafen
önkormányzata: almaszüretet 

szervezett + Apfelzüglén utazás
Bitorlási keresetet nyújt 

be a jogosult

Viszontkereset
(Euvr 7. cikk (1) bek. 

b), c) és d) )

Első tárgyalás: 
- Jogosult: eláll a keresettől

- Önkormányzat: Viszontkeresetet fenntartja

Landgericht München: töri a védjegyet 41. 
áruosztályban, ezt meghaladóan a keresetet 

elutasítja
Önkormányzat fellebbez



Oberlandesgericht München
• kétségeit fejezi ki: dönthet-e ilyen viszontkereset tárgyában 

abban ha elálltak a védjegybitorlási keresettől
• Érv: 

• európai uniós védjegy lajstromozása egy európai uniós szerv jogi aktusa 
és alapból a nemzeti bíróságok nem rendelkeznek hatáskörrel ezen 
aktus megsemmisítésére csak kivételes esetben

• EUIPO e területen „főszabály szerinti hatáskörrel” rendelkezik, amelyet 
„elsőbbséggel” ruháznak rá – a német Zpo szerint azonban 
letárgyalhatja

• Alperesnek már nem kell lehetőséget adni a védekezésre a 
viszontkereset felperese továbbra is fordulhat az EUIPO-hoz törlésért



Kérdés
Úgy kell-e értelmezni a [2017/1001] rendelet 124. cikkének d) pontját
és 128. cikkét, hogy az európai uniós védjegybíróság még azt követően
is rendelkezik hatáskörrel az európai uniós védjegynek a [2017/1001],
rendelet 128. cikke értelmében vett viszontkeresettel kért törléséről
való döntéshozatalra, hogy az ezen európai uniós védjegyre alapított,
[e rendelet] 124. cikk[ének] a) pontja értelmében vett védjegybitorlási
keresettől érvényesen elálltak?



C-256/21 – Viszontkereset fogalma
Nem tagállami értelmezés, hanem az egész Unióban általában önállóan és 
egységesen kell értelmezni!

általános 
nyelvhasználatban 
elfogadott szokásos 

jelentés 

alperes által egy vele szemben 
indított eljárás során a 

felperessel szemben 
ugyanazon bíróság előtt 

benyújtott kérelme

Brüsszel I/a rendelet alapján: 
különálló és önálló 
kérelemnek minősül, 

amelynek eljárásjogi 
megítélése független az 

alapkeresettől

e jogi út célja a jogvita 
tárgyának kiterjesztése, 

valamint az alapkeresettől eltérő 
és független igény elismerése, 

többek között az érintett védjegy 
törlése céljából

Viszontkereset

A viszontkereset tehát 
különbözik egy egyszerű 
védekezési jogalaptól, és 
annak sorsa nem függ azon 
védjegybitorlási kereset 
elbírálásától, amelynek 
kapcsán azt benyújtották.



EUB megállapításai

• EUIPO lajstromozás/felszólalás kizárólagos hatáskör, de a védjegyek 
érvényessége területé nem (főszabály szerint EUIPO-nál, de ezt áttöri a 
viszontkeresethetőség)

• A szóban forgó hatásköröket az eljáró bíróságok elsőbbségének elve 
alapján gyakorolják

• Az Euvr 128. (7) alapján van lehetőség, hogy az EUIPO-hoz visszakerüljön 
az ügy, de ez nem kötelezettség.

Felfüggesztés lehetősége Kötelező felfüggesztenie

Euvr 128. (7)  (jogosult kérelme és a 
felek meghallgatását követően)

Euvr 128. (4) Ha már az EUIPO-hoz 
benyújtották a törlést.



EUB megállapításai

Ha megfosztaná az európai uniós védjegybíróságokat attól a 
lehetőségtől, hogy az e kereset keretében törlés iránt előterjesztett 
viszontkereset tárgyában döntsenek  hatáskör terjedelmének 
figyelmen kívül hagyását jelentené

Döntés törlési 
ügyben: Unió egész 
területén általános 

hatállyal bírnak

Bitorlási per: Inter
partes döntés

A nemzeti bíróság köteles
megküldeni a védjegy
érvényessége körében
hozott döntését az EUIPO-
nak



EUB megállapításai - válasza
• Az európai uniós védjegybíróságnak az alapkeresettől való elállás 

ellenére hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy a 
védjegybitorlási per alperesének az érintett európai uniós védjegy 
törlése iránti viszontkereset útján előterjesztett követeléséről 
határozzon

• Ha az EUIPO-hoz kellene ilyen esetben fordulni az ellentétes 
lenne a pergazdaságosság elvével

• Lehetővé tenné a védjegy jogosultja számára, hogy a saját maga 
által indított védjegybitorlási keresettől való elállás folytán – adott 
esetben rosszhiszeműen – továbbra is használja azon európai 
uniós védjegyet, amely feltétlen kizáró okok figyelmen 
kívül hagyásával kerülhetett lajstromozásra.



Konklúzió

1. A cél az eljárások egyszerűsítése, és a párhuzamosan folyó 
eljárások elkerülése.

2. A bitorlási eljárás megindításának kockázatát vizsgálni kell!



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Baksay-Nagy György
gyorgy.baksay@opl.hu
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